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475.576 handtekeningen tegen varkensleed voor EU Landbouwministers
Vandaag overhandigde Compassion in World Farming in Brussel 475.576
handtekeningen aan Europese landbouwministers. In Nederland tekenden ca. 50.000
mensen de petitie. Daarmee vragen zij aan de landbouwministers (waaronder
Staatssecretaris Dijksma) in eigen land strikt toe te zien op de naleving van de
Europese welzijnsregels voor de varkenshouderij.
Uit onderzoek van Compassion in World Farming blijkt dat de Europese regels voor het
welzijn van varkens op grote schaal overtreden worden.
• De meeste varkens in de EU leven, in strijd met de wet, in kale hokken zonder
strooisel. Strooisel is de belangrijkste voorwaarde om te voorkomen dat de dieren
aan elkaars staart gaan bijten.
• In strijd met de wet knippen de meeste varkenshouders de staart van biggen af als de
dieren nog maar een paar dagen oud zijn. Dit gebeurt meestal zonder verdoving.
• In een aantal landen wordt de verplichte groepshuisvesting voor zwangere zeugen
nog niet toegepast, zoals de wet voorschrijft.
Geert Laugs, directeur van CIWF Nederland, zegt: "De Europese en de Nederlandse wet zijn
volstrekt duidelijk: varkens moeten strooisel krijgen en standaard staartknippen is verboden.
In Nederland hebben varkens meestal geen staart en leven ze in kale hokken. De regering
doet te weinig om deze wetsovertredingen te stoppen. Deze 475.576 handtekeningen zijn
een krachtig signaal van de Nederlandse en Europese bevolking dat de landbouwministers
hun taak serieus moeten nemen en ervoor moeten zorgen dat de wet snel, 100% wordt
nageleefd."
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Compassion In World Farming (CIWF) is de actieve, internationale organisatie die opkomt voor het welzijn van
landbouwdieren, waar ook ter wereld. Onze visie: een wereld waar dieren worden behandeld met compassie en
respect, zonder vee-industrie en zonder verre veetransporten!
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